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Integrants: Joan Corbera, Carme Guri, Miquel Maymó, Manel 
Molina, Josep Oranias, Ismael Porcar i la Neret, Josep Roca i Josep 
Rodri. 
 

Distància projectada: 12,7 amb altures: 12,92 Km. Temps: 5’10 h  
Desnivells: 650m. Acumulat: 780                 Cotxe:125km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 

 
Sortim a les 6 del matí de Llerona, direcció C 17, Ripoll, Molló, Espinavell, pista forestal 
fins la collada Fonda, tot pujant parem al veure una vaca morta al mig del prat, envoltada 
de  voltors que feien un festival, seguim fins la collada Fonda i aparquem prop de la tanca 
que separa Espinavell de Setcases estem a 1.908m. 
Són les 8 i ens preparem per iniciar la caminada, a les 8,10 sortim i arriben alguns cotxes 
més a la collada, la pujada és molt forta d’inici, anem pujant, ens creuem amb dos nois 
que baixen de dalt, són molt matiners, nosaltres seguim pujant Roques d’en Marcer i 
amunt, a tres quarts de deu, ja som al cim del Costabona 2.465m. Arriba també a dalt un 
noi jove amb sandàlies brasileres, acollonant. Ens fa les fotos del grup és molt simpàtic. Ja 
som a França. Seguim cap a la coma del Tec. Veiem un isard molt a prop, la Neret 
l’empaita però desisteix, passem per les fonts del Tec i veiem al fons de la coma, un ramat 
d’isards. El sender ens porta per sota el Roc de la Mort de L’Escolà i per arribem a la 
Portella de Rojà, el refugi està obert a tothom, el mirem fem unes fotos i  arribem a la 
Portella, són les 
10,50 i decidim 
parar a 
esmorzar; 
xerradeta, veiem 
el Canigó 
majestuós 
davant nostre. 
Portem ja 6,2 
km.  
Reprenem la 
caminada, anem 
cap a la carena 
de Riba de 
Campmagre, per 
anar a sortir a 
Roca Colom 
2.506m, el cim 
més alt que fem 
avui, ja són les 
12 i portem 



8,7km. Iniciem la tornada cap els cotxes, passem 
pel coll de Pal, caminem de pressa  el camí es 
presta per anar ràpid. Ens creuem amb un grup de 
Vic, són 10 i venen del Costabona. Arribant al Coll 
de Pal trobem les marques de GR, el descens és 
molt pronunciat, passem prop del refugi de 
Costabona, i seguim. A l’arribar als cotxes portem 
12,7 km i 5,10h. 
La sortida ha sigut molt bonica, al coll ens trobem 
una colla de Badalona, són molts. Comencen a 
caure gotes i espavilem per anar a dinar. Decidim 
anar a dinar a Can Rama de Ripoll, molt atents.  
La propera setmana farem una sortida 
extraordinària, anirem al Canigó i ens portarem el 
dinar. 

Es prega confirmar el dilluns, per fer els cotxes 
que han de ser 4x4, dinarem prop del  refugi de 
Cortalets a la zona de lleure.  
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